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Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 484 28 311 

e-mail: tajemnice@regionzabrezsko.cz 
www.zabrezsko.cz 

 
 
 
 
 
 

Zápis z 10. zasedání Valné hromady Mikroregionu 
Zábřežsko 

konaného 9. 12. 2021 v Dubicku 

Jednání bylo zahájeno v 13:00 hodin   
 
Přítomni: 

Na začátku jednání je dle prezenční listiny osobně přítomno 21 zástupců členských obcí a 2 zástupci 
předali Plnou moc k hlasování na VH. Celkem tedy 23 členů,  Valná hromada je usnášeníschopná.  

 

 
Program: 
1. Kontrola usnesení. 
2. Informace ke svozu SKO a Plastů pro rok 2022, Bc. Milan Doubravský. 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
4. Rozpočet Svazku obcí MiZ na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023–2025. 
5. Odpisový plán 2021, příloha č. 1. 
6. Odpisový plán 2022. 
7. Provádění rozpočtových opatření roku 2022. 
8. Plán zasedání 2022. 
9. Ostatní. 
10. Seminář na téma PR obce (obecní zpravodaj, web, facebook, komunikace v obci). 

 
 
 
Usnesení: 
 
21/12/09/01 
VH bere na vědomí Kontrolu plnění usnesení. 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 

21/12/09/02 
VH bere na vědomí informace ke svozu SKO a Plastů pro rok 2022. 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 

 
21/12/09/03 
VH schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021. 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 
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21/12/09/04 
VH schvaluje Rozpočet Svazku obcí MiZ na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023–2025. 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 
21/12/09/05 
VH schvaluje Přílohu č. 2  Odpisového plánu roku 2021 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 

21/12/09/06 
VH schvaluje Odpisový plán 2022. 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 
21/12/09/07 
VH zmocňuje Radu Mikroregionu Zábřežsko v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů k provádění rozpočtových opatření za rok 2022 v plném 
rozsahu, a to jak na straně příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RMIZ k 
provádění rozpočtových opatření roku 2022 v plném rozsahu je platné pro období od 01. 01. 2022 
do 31. 12. 2022.  

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 

21/12/09/08 
VH bere na vědomí  Plán zasedání 2022. 

PRO: 23      PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0 

 
 
 
Informace k usnesením: 
 
Jednání zahájil předseda svazku František John společně s panem starostou Dubicka Václavem 
Hamplem, který všechny přivítal v Dubicku.  
 
Informace od jednatele EKO servisu Milana Doubravského ke svozu směsného komunálního odpadu 
(SKO) a plastů pro rok 2022:   

 harmonogram svozů na SKO a plastů na rok 2022 je hotov včetně zapracování všech 
připomínek 

 nabídka EKO servisu v zimním období na přistavení kontejnerů pro oddělený sběr popelovin 
 svoz skla pro rok 2022:  

 v zimním období obdrží starostové návrh harmonogramu svozu 
 vzhledem k probíhajícím změnám (doplnění nebo přesunutí nádob) svozových míst 

tříděného odpadu bude čipování kontejnerů posunuto na jaro 2022 a svozy do 
doby zavedení čipového systému budeme evidovat ručně. Dále prosíme o zpětnou 
vazbu od starostů o aktuálně provedených změnách (výhledově bychom následně 
do map zavedli všechna svozová místa a nádoby tříděných odpadů v obcích) 

 bioodpady - připomenutí problematiky zpracování bioodpadu s návazností na uskutečněné 
jednání 7. 4. 2021 - komunitní kompostárna "zachovat bioodpad ve vesnicích" 

 ceny na rok 2022 - návrh aktualizace dodatku smlouvy budeme zasílat v lednu 2022. Ceny za 
odpady a služby budeme upravovat dle inflace (cca + 5%). U směsného komunálního odpadu 
(k.č. 200301) je cena zvýšena na skládkách o pevnou částku 150 Kč/t bez DPH. 
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  popelnice na plast 240l nad limit výběrového řízení: 
 doposud si nevyzvedly na EKO servisu nádoby obce Hynčina, Jedlí, Drozdov, 

Lesnice a Hoštejn. Prosíme o vyzvednutí nádob co nejdříve, termín odvozu prosím 
domluvte předem na recepci EKO servisu (583 411 317) 

 10 ks nádob patřící obci Zvole (číslo 28) si omylem vyzvedla jiná obec - prosíme 
tuto obec o předání informace panu starostovi obce Zvole p. Mgr. Radek Kól (724 
141 979) 

 nálepky na tyto nádoby je možné si vyzvednout na recepci EKO servisu, prosíme 
předem o telefonickou domluvu (583 411 317) 

 
Podklady k dalším bodům jednání obdrželi představitelé obcí před jednáním v elektronické podobě 
prostřednictvím e-mailových schránek. 
 
        
 
 
 
Informace bez usnesení: 
 
Po jednání Valné hromady následoval seminář na téma PR obce.  
 
 
 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 15:30   hodin.     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 
předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

 


